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پنجشنبھ ١٩ تیر ١٣٩٣

پـــــرونـــــده

پنجشنبھ ١٩ تیر ١٣٩٣

گفت وگو با محمد قائد درباره میرزاده عشقی

مردی سودایی کھ با شتاب زیست و با عجلھ مرد

پرونده/ گفت و گو -  زھرا علی پور: میرزاده عشقی، شاعر دوران مشروطیت، از جمله چھره ھای مورد توجه پس از

انقالب مشروطه است. شاعری که به گفته نیما یوشیج پس از در دست گرفتن "افسانه"ی وی، "فکر می کرد،

ولی می فھمید". به عقیده نیما "رفیق من خاموش شد و در دخمه سرد و تاریکی منزل گرفت. با وجود این که بارھا

او را از افکارش نصیحت می کردم، [مرگ او] باعث شد من سال ھا تنھا بمانم تا یک نفر مثل او را پیدا کنم".

با محمد قائد، که کتابی درباره عشقی با نام "سیمای نجیب یک آنارشیست" به رشته تحریر درآورده، درباره

میرزاده عشقی، فعالیت ھای سیاسی، اجتماعی و ھنری و راز ماندگاری اوبه گفت وگو نشسته ایم. به عقیده قائد

یکی از دالیل ماندگاری عشقی، آن است که وی نخستین قربانی ظھور و صعود رضاخان است.

 

 روزنامھ نگار، عشقیِ  فعال سیاسی،
ِ
ھمان طور کھ در کتابتان نوشتھ اید، زندگی میرزاده عشقی را می توان در چند بخش بررسی کرد: عشقی

عشقیِ  شاعر.  بھ نظر شما کدام جنبھ از زندگی و فعالیت ھای عشقی را می توان وجھ غالب گرفت؟

شعرگفتن او.  عشقی مرد جوان خودآموخته ای بود که چندین فعالیت ادبی و ھنری و اجتماعی را در دوسه سال

آخر زندگی  کوتاھش تجربه کرد.   روزنامٔه  قرن بیستم بسیار نامرتب منتشر می شد.  ناگھان نامه ای بود شخصی از

نوعی که افراد ھر از گاه چند قطعه و مقاله از خودشان یا دیگران با سرمایٔه شخصی بیرون می دھند و در سطحی

بسیار محدود پخش می کنند.

و از نظر سیاسی بیشتر ناظر بود تا فعال.  در بالکن تماشاچیان در مجلس حضور می یافت و به نطق نماینده ھا

گوش می داد، و گزارشی نوشته است از میتینگ در میدان بھارستان.  اما نشانه ای از شرکت مستقیم او در

تظاھرات یا دیدار با نمایندگان مورد عالقه اش (مثًال سلیمان میرزا اسکندری سوسیالیست) در دست نیست.

عجیب ترین تجربه اش که به تفصیل شرح داده ام روی صحنه بردن "نمایش تمام آھنگی" بود.  "اپرای رستاخیز

شھریاران ایران" طرحی بود بسیار ابتدایی که حداکثر جا داشت در دبیرستان با ھنرنمایی دانش آموزھا بر صحنه

رود و از چند نوازندٔه مثًال قره نی و طبل و سنج برای اجرای آن کمک بگیرند.  اما سالن گراند ھتل الله زار را اجاره

می کرد و بلیت به اصطالح ھمت عالی دست خالیق می داد به بھای اسمی ۵٠ ریال که در آن زمان کلی پول بود.  و

http://www.roozonline.com/khaneh.html
http://mghaed.com/books/portrait_of_anarchist.htm
http://mghaed.com/books/Eshghi/Eshghi%20Chapter%201.PDF
http://mghaed.com/books/Eshghi/Eshghi%20Chapter%201.PDF
http://mghaed.com/books/Eshghi/Eshghi%20Chapter%201.PDF


1/21/2016 مردی سودایی کھ با شتاب زیست و با عجلھ مرد: روزآنالین

http://www.roozonline.com/persian/honarerooz/honare-rooz-2-item/archive/2014/july/10/article/-c1a52d873f.html 2/4

وقتی،  از یک طرف، کسی برای دکلمه ھای سوزناک پول نمی داد و، از سوی دیگر، وزارت مالیه مالیات فروش بلیت

مطالبه می کرد، از فرط ناراحتی مریض می شد و در رختخواب می افتاد.  اگر ھم با کسی مشورت کرد به او نگفتند

یا اگر گفتند به خرجش نرفت که آنچه در استانبول به اسم اپرا و اپرت دید مثل ھمه جای دنیا با پول دولت

می چرخد و در ناف خارجه ھم شاعر و روزنامه نویس مطلقًا در حد چنان فعالیت مفصل و پرخرجی نیست، و اینکه

چند سنگ قبر و دلی دلی با سه تار اپرا نمی شود.

 اما از نظر قریحٔه شعر و شاعری  جزو سرآمدان بود.  اگر زنده می ماند و به یادگیری و تجربه ادامه می داد از

پرچمداران شعر جدید یا حتی پرچمدار آن می شد.  او بود که سال ١٣٠٠ منظومٔه  افسانٔه نیماپوشیج را نخستین

بار چاپ کرد.  خودش ھم فکرھای نو برای سبکھا و قالبھای جدید شعر در سر داشت و در آغاز تجربه بود.  بیشتر

به عنوان سراینده ای ھجاگو و حتی ھتاک مشھور شد اما ملک الشعرای بھار شیفتهٔ  طبع روان و ستایشگر قریحٔه

سرشارش شد.  تأیید پرشور بھار مدرک قبولی عشقی به عنوان سراینده ای  ممتاز است.

 

برخی منتقدان ادبی میرزاده عشقی را "شاعر آزادیخواه" معرفی می کنند، صفتی کھ بھ نظر می رسد در کتاب شما کمتر مورد اشاره و تایید قرار

گرفتھ.  بھ نظرتان این وجھ از شخصیت عشقی تا چھ حد می تواند مورد تایید باشد؟

آزادیخواه بودن و ترقیخواھی توصیفی است کلی و پایه ای برای آدمھایی که دنبال تحقق فکری در جھت اصالح

جامعه اند، نه اینکه در پایان مقادیری بحث نتیجه بگیریم فرد مورد بحث چنان صفاتی داشت.   عشقی ھم بدون این

دو صفت در آن مسیر نمی افتاد.  در کتاب بارھا بحث از آزادیخواه و آزادیخواھی دیده می شود.  از جمله به تفصیل

بحث کرده ام چگونه به کسانی می تازد که "در بدو مشروطیت یک آزادیخواه الت ولوتی بودند و امروز در نتیجٔه

طرفداری از عوامل مھمٔه ارتجاع یک مرتجع متمولی شده اند."  طرفدار آرمانگرایی و درویشی و حق طلبی و

بی پروایی بود در مقابل محافظه کاری و رفتن پی سود شخصی.

 

از عشقی با عنوان "آنارشیست" یاد کرده اید. فارغ از آن کھ خود عشقی تا چھ حد با مفھوم فلسفی آنارشیسم آشنایی داشت، تصور نمی کنید

می توان برخی خصوصیات او چون آشتی ناپذیری و عقاید تند و تیز را ـــ کھ مقوم نظریھ ی آنارشیست بودن اوست ــــ بھ وجھ روشنفکری،

آزادیخواھی و تاثیرش از انقالب روسیھ نسبت داد؟

ھرج ومرج و قتل وغارت ھای متواتر و نشستن یک فاتح به جای حاکم مقتول قبلی شکل ازلیِ  دست به دست شدن

قدرت در این صحاری است.  آنچه در قرن نوزدھم وارد فکر سیاسی ایران ھم شد ایدهٔ  تغییری بود از روی برنامه و

برای رسیدن به اھدافی مشخص به سود کل جامعه.  فکر مھندسی اجتماعی از جاھای دیگر آمد، عمدتًا با الھام

از انقالبیون روسیه که عقایدشان در نشریات باکو بازتاب می یافت.  در مورد آنارشیسم ھم کتاب و رساله ای مدون

وجود نداشت و نسل عشقی بیشتر وارث احساسات سیاسی بود تا فکر سیاسی.  احساساتی آنارشیستی که

تلقین می کند حکومت شّری است ناالزم و از بیخ وبن نابود باید گردد به قرن نوزدھم و بسیار پیش از ١٩١٧

برمی گشت.  در نوشتٔه مشھورش "عید خون" می گفت مردم ھر سال پنج روز جمع شوند خائنان را تکه تکه و

خانه شان را خراب کنند و روز ششم برگردند سر کار و زندگی شان تا سال دیگر.       

 

فکر می کنید عشقی را تا چھ حد می توان "شاعر مشروطیت" نامید؟ در مقایسھ با دیگر شاعران آن دوره، آیا می توان عشقی را ادامھ منطقی

شعرای آن دوران و سیر رویدادھای مشروطھ معرفی کرد؟

صدر مشروطیت با اولتیماتوم روسیه بر سر مورگان شوستر و تعطیل مجلس دوم پایان یافت.  روزگار عشقی

تابستان آن بھار بود، دوره ای که انتظار داشتند فصل به بار نشستن فکر مشروطیت باشد.  اما در عمل، قادر به

حرکت دادن جامعه نبودند و تمام آنچه از مجلس قانونگذاری بیرون می آمد نطقھای مالل آور و بی پایان امثال حسن

مدرس بود و استیضاح پشت استیضاح برای انداختن کابینه و باز رئیس الوزرا شدن آن یکی که چند ماه پیشتر

http://mghaed.com/essays/comment&review/decade_of_chaos_and_coma.1.htm


1/21/2016 مردی سودایی کھ با شتاب زیست و با عجلھ مرد: روزآنالین

http://www.roozonline.com/persian/honarerooz/honare-rooz-2-item/archive/2014/july/10/article/-c1a52d873f.html 3/4

honarrooz(at)gmail.com : نشانی الکترونیکی

استیضاح و برکنارش کرده بودند.  در زمان به عرصه رسیدن عشقی، پس از جنگ جھانی اول و تشکیل مجلس

چھارم در پایان دھٔه ١٢٩٠، دیگر کسی در ستایش مشروطیت قلمفرسایی نمی کرد.  برعکس، پاندول برگشته بود

و نغمه ھای نارضایی باال می گرفت که پس کجاست معجزاتی که قرار بود از مشروطیت صادر شود؟  عشقی ھم

شاعر دلسردی از مشروطیت بود و ھجو کوبنده اش علیه خانٔه ملت ("بعد از این بر وطن و بوم و برش. . ./ بر چنین

مجلس با کّر و فـََرش. . ." و الی آخر) سبب تحریمش شد.  در کتابخانهٔ  مجلس حتی یک نسخه از روزنامٔه

پرسروصدای او نیست.   

 

بھ نظر شما می توان از نوشتھ ھای عشقی، یک منظومٔھ سیاسی خاص استخراج کرد و او را در چنین قالبی جای داد؟ بھ بیان دیگر، آیا او چون

برخی روشنفکران دوران مشروطھ صاحب اندیشھ سیاسی خاصی بود؟

کسانی مانند فتحعلی آخوندزاده و زین العابدین مراغه ای و دیگران متونی اثرگذار نگاشته بودند اما آثار غربیان ندرتًا

و آن ھم ناقص ترجمه شده بود.  آنچه وارد جریان فکری جامعهٔ  ایران می شد مقاله ھایی بود در نشربات

فارسی زبان با الھام از مقاالت جراید ترکی و روسی.  پیشروان فکر ترقی در ایران البته می دانستند چه

می خواھند و دربارٔه چه چیزی صحبت می کنند.  خواست عشقی ھم تحقق آرزوھایی کلی برای ترقی مملکت و

برقراری آزادیھای اجتماعی و سیاسی بود.

 

اگرعشقی را از جملھ چھره ھای ماندگار تاریخ مشروطھ بدانیم، بھ نظر شما دلیل این ماندگاری چیست؟

گرچه در ھمان چند سال شکوفایی نیز در نوشته ھایش نشانه ھای افسردگی ادواری شدید و کم تحرکی دیده

می شود، با شتاب زیست و با عجله مرد.

ماندگاری نامش تا حدی به سبب جوانمرگی و، از آن مھمتر، به این سبب است که نخستین قربانی ظھور و صعود

سردار سپه دانسته می شود.  تیرخوردن مرد پرخاشگر و خوش سیما ربطی به مشروطیت نداشت.  حتی به

سروده ھای خودش ھم ارتباط چندانی نداشت.  به فکر برپایی جمھوری در ایران می تاخت ("جمھوریِ  نقل و

پشکل است این/ بسیار قشنگ و خوشگل است این") اما به شخص رضاخان نه.  با این ھمه، ابتدای سال ١٣٠٣

ترجیع بند "جمھوری نامه" علیه سردار سپه، که اساسًا و عمدتًا کار بھار بود، به اسم او در رفت.  چند ماه بعد

روزنامٔه تعطیل  مانده اش را به شخصی که چیزی دربارٔه او نمی دانیم واگذاشت و آن شخص چند مضحک قلمی چاپ

کرد، از جمله یکی که جمبول (John Bull، نماد بریتانیا) را نشان می داد سوار بر خری که فورًا کنایه از سردار سپه

تعبیر شد.  کاریکاتورھا ربطی به عشقی نداشت اما او را مسئول می شناختند.  ظھر شنبه روزنامه درآمد و ظھر

پنجشنبه زندگی عشقی پایان یافت.  بیشتر شھید راه سوءتفاھم شد تا مشروطیت یا ھر چیز دیگر.

تگ ندارد

بازگشت بھ صفحھ اول
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